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Gemeente Tilburg  TEAM VEILIGHEID EN WIJKEN  Beheeroverleg Jan Wier 
 
 
Verslag:  Beheeroverleg Jan Wier (vastgesteld in het beheeroverleg van 15 januari 2019) 
Datum:  20 november 2018 (19.00 – 21.00 uur) 
Locatie:  Jan Wierhof 7 (Hoofdgebouw), Tilburg 
 
Aanwezig: Maria van Ewijk  onafhankelijk voorzitter  

Marco Klessens  gemeente Tilburg, projectleider  
Marita van Thiel   buurtbewoner 
Dimitri Boekelman buurtbewoner 
Hein Jacobs   lid buurtraad 
Eelco Romijn  GGz Breburg 
Simone van Drunen Novadic-Kentron 
Quinten ten Brinke Jan Arendshuis  
Marc van Akkeren omgevingsmanager gemeente Tilburg 
Carlijn Rijntjes   Novadic-Kentron 
Elco Tissen  wijkagent 
Erik de Ridder  wethouder gemeente Tilburg  
 

Verslag:  Annick Smits  verslaglegging Spronk Management Support 
 
Afwezig:  Jessie Nijman  manager VOF Dubbele Diagnose 

Sinan Bulut   Stichting Philadelphia Zorg  
Erwin van Erven  wijkagent  

 
Verslag cc naar: Lia de Braal (GGz), Simone de Bruijn (voorzitter cliëntenraad GGz), Thom van den Brule 
(Novadic-Kentron), Lout Donders (voorzitter buurtraad), Michael Kanavan (politie), Leon de Leijer (Novadic-
Kentron), Chris Liebregts (omgevingsmanager gemeente Tilburg), Alex van Zundert (Ateliers Tilburg)  

 
N.B. De vastgestelde verslagen worden gepubliceerd op:  
www.armhoefseakkers.nl 
janwierhof.ggzbreburg.nl 
 
1. Opening en vaststelling agenda 

Voorzitter M. van Ewijk opent de vergadering en heet iedereen welkom. C. Rijntjes wordt welkom geheten, 
zij volgt T. van den Brule (Novadic-Kentron) op in het beheeroverleg. De berichten van verhindering worden 
gemeld. Aangezien C. Rijntjes en wethouder E. De Ridder veel mensen aan de tafel nog niet kennen, stelt 
eenieder zich kort voor. 

 
2. Mededelingen 

E. Romijn geeft aan dat punt 5 op de agenda (omgevingsanalyse Philadelphia) slechts kort aan bod hoeft te 
komen, gezien de ingebrachte omgevingsscan is ingetrokken. Dit is per email gecommuniceerd naar de 
leden van het beheeroverleg. 

 
3. Vaststelling verslag 23 oktober 2018 

Tekstueel: verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
Actielijst:  

• Punt 77: Q. ten Brinke is aanwezig bij het beheeroverleg. Dit punt mag van de actielijst af. 

• Punt 79: E. Romijn licht dit punt vandaag toe. 
 
De actiepuntenlijst wordt geactualiseerd. 
 
4. Plan van aanpak 2-meting 

M. van Akkeren licht toe dat in 2013 is besloten om de leefbaarheid in de buurt te meten. Er is een 0-meting 
uitgevoerd, acht maanden later is een 1-meting uitgevoerd en in maart 2019 wordt – acht maanden na de 
opening van Novadic-Kentron – een 2-meting uitgevoerd. Op basis van ontwikkelingen in de buurt en 
ervaringen met de eerdere metingen hebben de onderzoekers van de gemeente een aangepaste opzet voor 
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het onderzoek voorgesteld. M. van Akkeren wil graag de aanpassingen bespreken en ideeën hierover vanuit 
het beheeroverleg horen: 
- In tegenstelling tot de 0-meting en 1-meting is de 2-meting digitaal. Hiermee is het makkelijker om de 

onderzoeksresultaten te verwerken en het levert vrijwel gelijke respons op in vergelijking met 
papieren vragenlijsten. Er is hier ook geen verzorgingstehuis in de buurt waar veel mensen mogelijk 
niet beschikken over internet.  
H. Jacobs vraagt of er toch nog een andere mogelijkheid geboden kan worden voor de mensen die de 
vragenlijst niet digitaal kunnen invullen. M. van Akkeren stelt voor om in de brief die in de buurt 
verspreid wordt,  aan te geven dat mensen ook een papieren versie kunnen aanvragen. Deze suggestie 
wordt positief ontvangen en M. van Akkeren neemt dit punt mee naar de onderzoekers. Indien 
mensen nog tekstuele of inhoudelijke opmerkingen hebben over de vragenlijst dan kunnen deze per 
email naar M. van Akkeren gezonden worden.     (actie: MvA / leden) 

- Het voorstel is om het gebied waarin de mensen vragenlijsten ontvangen bij de 2-meting te beperken. 
Bij de eerdere metingen bleek voor veel mensen in hun beleving het gebied rond Jan Wier te ver weg 
van hun huis. Er wordt vanuit het beheeroverleg aangegeven dat een nadeel van de nieuwe 
gebiedsafbakening is dat de overkant van Ringbaan Oost net buiten het gebied valt. M. van Akkeren 
gaat na of er op basis van postcode en huisnummer geselecteerd kan worden en of bepaalde straten er 
daardoor bij betrokken kunnen worden. Het (aangepaste) voorstel voor de gebiedsafbakening zal M. 
van Akkeren vervolgens per mail naar de leden van het beheeroverleg sturen. H. Jacobs legt de 
voorgestelde gebiedsafbakening nog voor aan de buurtraad om te peilen wat hun ideeën hierover zijn.
         (actie: MvA / HJ) 

- H. Jacobs geeft aan dat het van belang is, om verwarring te voorkomen door het wisselende gebruik van 
namen, om de gebieden te omschrijven (zoals Tivoli, Hoogvenne en Armhoef). Hoewel er in het voorstel 
‘Gebiedsafbakening CBS wijk Tivoli’ staat geschreven, worden er geen namen van gebieden genoemd in 
de vragenlijst zelf. Hierdoor wordt verwarring onder lezers voorkomen. 

 
5. Omgevingsanalyse Philadelphia 

Zoals al per mail en bij de mededelingen is vermeld, is besloten om de ingebrachte omgevingsscan in te 
trekken en niet te bespreken in het beheeroverleg. E. Romijn geeft aan dat deze beslissing is genomen in 
overleg met M. van Akkeren. Er zijn al eerder discussies geweest met Philadelphia over wat er verstaan 
wordt onder een risicoanalyse. Vandaar dat nu eerst bekeken is of het aangeleverde stuk aan de toets in 
algemene zin voldoet en dat bleek niet het geval. Zorgvuldigheid is van groot belang en daarom is het besluit 
genomen om het stuk terug te trekken. Er wordt op korte termijn overleg ingepland met Philadelphia om te 
spreken over vervolgstappen. E. Romijn is opgetreden als ‘vertaler’ tussen Philadelphia en het 
beheeroverleg, maar de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid ligt bij Philadelphia.  
M. Klessens geeft aan dat M. van Akkeren en hij hebben besloten om deze zaak op directieniveau neer te 
leggen binnen de gemeente. D. Boekelman meldt dat hij het toejuicht dat het stuk is teruggetrokken, onder 
andere omdat een groot deel van de inhoud zo opgeschreven had kunnen zijn op basis van aanwezigheid bij 
het beheeroverleg. Daarnaast benadrukt hij dat Philadelphia wederom mis schiet bij een kans die hen is 
gegeven om zich te presenteren. Hij stelt dat als het nu al zo moeilijk blijkt om elkaar te begrijpen, het elkaar 
begrijpen wellicht ook moeilijk in de toekomst wordt als Philadelphia zich op het terrein gaat huisvesten. E. 
Romijn geeft aan dat partijen zo snel mogelijk in overleg zullen treden en dat hij op een later moment op dit 
onderwerp zal terugkomen. 

 
6. Gemotoriseerd verkeer 

S. van Drunen geeft aan dat er nog geen terugkoppeling is gekomen op de juridische kant van deze kwestie. 
Wel heeft Novadic-Kentron in de communicatie naar de cliënten toe dit onderwerp aangestipt. Iedereen 
heeft opnieuw een wegenverkeerswet moeten ondertekenen, waarin een nieuwe toevoeging staat en 
waarin wordt aangegeven dat de politie mag controleren op straat. Dit zorgt voor bewustwording onder de 
cliënten. Op aanvraag van M. van Thiel zal S. van Drunen de tekst over de controle hier delen. (actie: SvD)  
Er wordt gevraagd naar de geluiden vanuit de buurt m.b.t. het gemotoriseerd verkeer. Buurtbewoners geven 
aan dat er nu al voor een lange periode een motor geparkeerd staat bij gebouw 2. E. Tissen licht toe dat de 
politie hier geen bekeuringen mag geven, gezien het eigen terrein met slagbomen betreft. Alleen de 
beheerder kan zich hierover beklagen.  
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7. Uitbreiding MHU 
S. van Drunen deelt mee dat er nog geen terugkoppeling is gekomen vanuit het ministerie. M. Klessens voegt 
hieraan toe dat pas voor het einde van dit jaar vanuit het ministerie een reactie kan worden verwacht op de 
vraag of de uitbreiding daadwerkelijk gehonoreerd wordt. 

 
8. Herkomst van het aantal vermissingen 

Op donderdag 8 november 2018 is er door S. Martens (Operationeel expert) en E. Tissen (Wijkagent politie 
team Tilburg Centrum) samen met R. Aussems (manager bedrijfsvoering) een schouw uitgevoerd op drie 
locaties aan het Jan Wierhof. Dit betreffen Jan Wierhof 5: HIC, Jan Wierhof 4: JOIN en Jan Wierhof 2: Dubbele 
Diagnose. Een overzicht van wat naar voren is gekomen tijdens deze schouw is ter informatie per email 
verzonden naar de leden van het beheeroverleg. E. Tissen geeft aan dat hij onderzoek heeft gedaan naar de 
cijfers van de vermissingen vanaf 1 juni 2018. Hieruit bleek dat het voornamelijk om de volgende categorieën 
vermissingen gaat: weglopers (ontsnappen uit het gebouw – hiervoor heeft de schouw plaatsgevonden), 
mensen die begeleid gaan wandelen en dan weglopen, en mensen die gemaakte afspraken voor vrijheden 
niet nakomen (persoon moet bijv. om 21.00 uur thuis zijn en komt pas later thuis). Het aantal verschilt per 
afdeling. Zo is bekend dat er bij DD nog veel mensen weglopen omdat het gebouw fysiek nog niet goed 
genoeg hiertegen beveiligd is. Bij HIC (Jan Wierhof 5) is dit beter gedaan, bijv. door ervoor te zorgen dat 
mensen niet via de regenpijp omhoog kunnen klimmen.  

Er is n.a.v. de schouw benadrukt dat er actie ondernomen moet worden om de gebouwen meer te 
beveiligen. E. Romijn bevestigt dat de suggesties ter harte worden genomen en dat ze momenteel bezig zijn 
met offertes om de opdrachten uit te laten voeren. Het is nog niet bekend op welke termijn de 
veranderingen doorgevoerd kunnen worden. E. Tissen geeft aan dat er ook een controlemoment zal zijn om 
na te gaan of de verbeteringen voldoende zijn uitgevoerd. Voorts wordt dit onderwerp in een overleg op 4 
december met o.a. GGz en de politie aan tafel besproken. Dan zal bezien worden of de huidige protocollen 
beter in elkaar kunnen schuiven. Nu worden alle categorieën vermissingen op dezelfde manier opgepakt, 
terwijl de urgentie van de vermissingen wezenlijk kan verschillen.  
Vanuit het beheeroverleg wordt gereageerd met complimenten over de manier waarop de schouw is 
aangepakt en hoe de terugkoppeling heeft plaatsgevonden.  

 
9. Meldingenoverzichten  
Meldingen Jan Wierhof/GGz: 

• E. Romijn komt terug op het punt dat bij het voorgaande overleg ter tafel kwam: toen bleek dat een melding 
die bij GGz binnen was gekomen, niet aan hem was doorgegeven. Bij de navraag over deze kwestie bleek 
het om een menselijke fout te gaan (simpelweg vergeten door te geven, kan gebeuren) en het dus niet om 
een fout in het proces gaat. E. Romijn heeft contact opgenomen met de melder en de melding met JOIN 
besproken. De melder heeft aangegeven dat de terugkoppeling zeer gewaardeerd is. 

• H. Jacobs geeft n.a.v. bovenstaande punt aan dat hij berichtgeving over de melding en opvolgende 
terugkoppeling mist, terwijl hij dit in het verleden wel per email ontving vanuit J. Manders (voorganger van 
E. Romijn). De reden hiervoor was het controleren of de meldingen afgewerkt worden. Soms werden 
meldingen niet in het beheeroverleg besproken terwijl die wel waren gedaan. In dat geval kon H. Jacobs dit 
aangeven. E. Romijn geeft aan dat hij de reacties niet schriftelijk maar telefonisch afdoet.  Er wordt 
besproken over wat de meest geschikte stappen zijn om de controle te laten plaatsvinden, mede met de 
nieuwe privacywet in het achterhoofd. Gezamenlijk wordt besloten dat zodra E. Romijn een melding 
ontvangt, hij de gemeente (M. Klessens en M. van Akkeren) en de wijkagent (E. Tissen) hiervan op de hoogte 
stelt. Vervolgens reageert E. Romijn op de melding en stuurt hij een terugkoppeling van het gesprek door 
naar de gemeente en politie. Met deze nieuwe afspraak zal afspraak 3 van de permanente afsprakenlijst 
worden gewijzigd.         (P.M. secretariaat) 

• Het is niet duidelijk of namen van melders wel of niet benoemd worden in het beheeroverleg. Hier zijn geen 
afspraken over bekend. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat de namen niet vermeld worden in het verslag. 

 
Meldingen politie en gemeente: 

• Geen opmerkingen. 
 
10. Stand van zaken partners 
Bewoners/ondernemers: 

• H. Jacobs vertelt dat op 6 november buurtbewoners een melding via burgernet hebben ontvangen (maar 
géén melding vanuit GGz), wat vervolgens de nodige vragen oplevert binnen het beheeroverleg. Allereerst 
geeft E. Romijn aan dat het om een cliënt van GGz ging die diezelfde dag opgenomen was en zich niet aan 
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de afgesproken vrijheden hield. De melding werd naar de politie doorgezet en zij zijn nagegaan m.b.v. 
juridische geschiedenis of de vermiste persoon een gevaar voor de samenleving dan wel voor zichzelf is. Op 
basis daarvan is besloten om een melding via burgernet te versturen. De vraag is waarom er vanuit GGz geen 
melding (sms alert) is verstuurd. E. Romijn en E. Tissen verduidelijken dat er bij de politie op basis van 
iemands verleden en strafrechtelijke gronden wordt nagegaan of een melding benodigd is, terwijl GGz deze 
afweging maakt met behulp van beschikbare medische gegevens.  Er zijn op dit gebied nog meerdere 
stappen die gezet kunnen worden om het proces rondom meldingen naar buurtbewoners toe aan te 
scherpen:  
a) Overdag is E. Romijn aanwezig om mee te beslissen over een melding die uitgedaan wordt, terwijl in de 

avonduren andere werknemers dit moeten doen. Het zou een goede stap zijn om met DD, JOIN en HIC 
samen te zitten om te bekijken of de bestaande criteria helder en uniform zijn. 

b) Deze kwestie wordt meegenomen in het overleg van 4 december tussen GGz en de politie. Eenduidige 
communicatie is benodigd om verwarring in de buurt te voorkomen. M. Klessens geeft aan dat in het 
verleden al eens is gekeken naar verbetering in deze samenwerking, o.a. met behulp van een formulier 
(i.p.v. telefoongesprek) dat zou kunnen zorgen voor structuur en helderheid in het proces. H. Jacobs 
benoemt dat er ooit een protocol over de communicatie met sms alert is besproken in het 
beheeroverleg, rond maart 2016. E. Romijn zal naar eerdere documenten over dit onderwerp kijken; hij  
benadrukt dat de samenwerking met de politie op dit gebied aandacht verdient. 

c) Communicatie naar buurtbewoners en andere partijen (zoals Novadic-Kentron) over meldingen via het 
burgernet en sms alert is wenselijk. Voor nieuwe buurtbewoners of nieuwe partijen is het nuttig om te 
weten dat het bestaat, wat het inhoudt en hoe zij zich kunnen aanmelden. Ook is de inhoud van het 
bericht belangrijk, gezien het vermelden van een handelingsperspectief voor buurtbewoners erg nuttig 
is (bijv. dat een bepaald persoon niet aangesproken moet worden, maar dat in plaats daarvan de politie 
gebeld moet worden).  Dit punt zal voor de volgende vergadering worden geagendeerd.(p.m. agenda) 

• M. van Thiel geeft aan dat het rookverbod op het Jan Wierhof ertoe heeft geleid dat mensen nu staan te 
roken in de speeltuin. Hierdoor zijn ook nieuwe olifantenpaadjes ontstaan. Dit is een verplaatsing van het 
probleem en het idee wordt breed gedeeld dat dit een ongewenst effect is van het invoeren van het 
rookverbod op het terrein. 
Er wordt aangegeven dat benadrukt gaat worden naar het personeel toe dat er in de speeltuin niet gerookt 
moet worden. Ook moet er gekeken worden naar een structurele oplossing, zoals een plek om te roken 
waar zo min mogelijk andere mensen er last van hebben (bijv. op een bepaalde plek op het terrein een 
rookpaal plaatsen). E. Romijn gaat proberen dit te regelen. (actie: ER) 

 
Gemeente: 

• M. van Akkeren licht zijn eerder verzonden email toe. De burgemeester heeft een notitie ontvangen die voor 
een groot deel gaat over de vestiging van Philadelphia, maar waarin ook staat: “Het doen van meldingen 
(van overlast e.d.) bij de GGz is al zo complex dat bewoners óf niet meer melden, óf de mededeling krijgen 
dat ze beter de politie kunnen bellen.” M. van Akkeren wil graag peilen of de leden van het beheeroverleg 
dit signaal herkennen en, als dat zo is, hoe er verbetering zou kunnen komen.  
Er wordt aangegeven dat de complexiteit zit in dat men niet weet waar een verward persoon vandaan komt 
zodra deze is gesignaleerd. Als dan naar GGz gebeld wordt, krijgen sommige mensen te horen dat de persoon 
niet bij hen bekend is en dat er beter naar de politie gebeld kan worden. Het bellen naar de politie wordt 
dan vaak gezien als een te grote stap, waardoor men het melden niet doorzet. E. Tissen bevestigt dat zij 
weinig van dit soort meldingen binnenkrijgen. Het moet voor de buurt duidelijk zijn dat er een meldpunt is 
voor deze locatie en dat het beheer ligt bij GGz Tilburg. Vanuit dat meldpunt zou er gehandeld moeten 
worden (ofwel nagaan van waar deze persoon komt, ofwel zelf iemand op pad sturen die gaat kijken). Er is 
echter geen personeel beschikbaar dat alle afdelingen kent en tevens niet iemand die constant klaar zou 
kunnen staan voor het geval er een dergelijke melding binnenkomt.  
D. Boekelman geeft aan dat indertijd bij de start van het beheeroverleg, het proces rondom het meldpunt 
wel zo geregeld was dat als men belde, er direct iemand vanuit GGz naar buiten ging om te kijken. Maar met 
de komst van de MHU en de polikliniek is er deze extra vraag bijgekomen, namelijk: vanuit waar komt de 
cliënt? Hierdoor is er vaak geen directe opvolging. M. van Akkeren geeft aan dat het meldpunt geen manier 
is om snel een reactie tot stand te brengen, daar is de politie namelijk voor. D. Boekelman geeft als reactie 
op de initiële vraag vanuit M. van Akkeren aan dat de door hem geopperde signalen worden herkend en hij 
merkt op dat het meldpunt niet zo zeer complex is, maar wel de opvolging waardoor mensen minder gaan 
melden. Dit onderwerp behoeft verdere aandacht en zal in het overleg van 4 december met GGz en politie 
worden besproken. (P.M.) 
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• Vanuit Novadic-Kentron wordt in het kader van meldingen gevraagd hoe zij als partner moeten melden en 
of zij ook terugkoppeling kunnen verwachten. E. Tissen geeft aan dat zaken die de openbare orde en 
veiligheid verstoren en daarmee strafbare feiten betreffen, gemeld kunnen worden bij de politie. Ook wordt 
aangegeven dat terugkoppeling over meldingen (ook tussen de partners) gewenst en nagestreefd wordt. 

• Er ligt een ontwerp klaar voor het opknappen van het parkje rond het kerkhof. Er zijn geen grote 
veranderingen, er komen geen nieuwe paden of tafels. Het ontwerp zal ook t.z.t. aan het beheeroverleg 
worden voorgelegd.         (actie: MvA) 

 
Novadic-Kentron:  

• C. Rijntjes licht toe dat afgelopen donderdag de officiële opening van Novadic-Kentron plaatsvond met 
medewerkers, partners uit het netwerk en buurtbewoners. Er was in de avond een mooie opkomst en 
buurtbewoners waren oprecht geïnteresseerd, zijn lang binnengeweest en hebben veel vragen kunnen 
stellen. Er waren circa 35 medewerkers aanwezig die enthousiast over hun werk vertelden. De avond is als 
erg positief ervaren, zowel vanuit Novadic-Kentron als vanuit buurtbewoners. Promotie voor de opening is 
gedaan via de wijkkrant, via een flyer en door zelf mensen op straat even aan te spreken. Die aanpak lijkt 
gewerkt te hebben. 

 
GGz Breburg: 

• Geen verdere bijzonderheden. 
Dubbele Diagnose:  

• Geen bijzonderheden. 
Jan Arendshuis: 

• Geen bijzonderheden. 
 
Politie: 

• E. Tissen geeft aan dat ze nu volop in gesprek zijn met GGz en dat er serieus gekeken wordt naar 
verbeteringen in de samenwerking waar mogelijk. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het prettig is 
hoe er nu door partijen structureel wordt samengewerkt, gezien dit een tijdje minder is geweest i.v.m. 
wisselingen in personeel. Gezien de politieke gevoeligheid van de locatie is het een positieve constatering 
dat te verwachten is dat het aantal vermissingen zal teruglopen. 
 

11. Vervolgafspraken 
Het eerstvolgende formele overleg vindt plaats op 18 december 2018 om 19.00 – 21.00 uur in het 
hoofdgebouw van Jan Wierhof.  
 
12. Rondvraag en sluiting 

• Er worden vraagtekens gesteld bij de nummering van de gebouwen op Jan Wierhof, waarin geen logische 
volgorde blijkt te zijn (wat de zoektocht van bezoekers en bezorgers op het terrein bemoeilijkt). Mocht 
iemand ooit te horen krijgen hoe deze nummering tot stand is gekomen, dan mag dat gedeeld worden in 
het beheeroverleg. 

 
Onder dankzegging voor ieders aanwezigheid en inbreng sluit voorzitter M. van Ewijk de vergadering. 
 
13. Afspraken/ acties 20 november 2018 
 

Nr. Datum 
beheeroverleg 

Afspraak / actiepunt Door: 

28. 06-10-2015 
 
16-01-2018 

Verlichting plantsoen bij JW 1 meenemen in nieuwe 
verlichtingsplan. 
Stand van zaken verlichtingsplan en omvang gebied 
navragen. 

p.m. GGz 
 
E. Romijn 

41. 01-11-2016 2-meting buurtonderzoek plannen 8 maanden na 
geplande huisvesting Novadic-Kentron eind 2017/medio 
2019. 

M. van Akkeren 

62. 14-11-2017 / 
20-03-2018 / 
21-08-18 /  

Mogelijkheden bespreken w.b. voorkomen c.q. 
sanctioneren na schending afspraken mbt gemotoriseerd 

S. van Drunen / E. 
Tissen 
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18-09-18 /  
23-10-18 

vervoer na gebruik medicatie en voorstel maken, ook t.a.v. 
melden hiervan.  
 
Aansprakelijkheid van verpleegkundige na gaan. 
Bespreking van optie OV-kaart met de gemeente. 

 
 
S. van Drunen 
S. van Drunen 

73. 15-05-18 Delen conceptversie draaiboek Philadelphia. S. Bulut 

74. 21-08-18 /  
18-09-18 

Bedbezetting 2018 schematisch weergeven. E. Romijn 
p.m. agenda 
februari 

76. 18-09-18 Omgevingsscan uitvoeren en het gesprek aan gaan met 
betrokkenen. Zie ook eisen document 
samenwerkingsovereenkomst. 

Philadelphia 
 
 

77. 20-11-18 Vervolgstappen omtrent vragenlijst 2-meting:  
Beheeroverleg leden kunnen opmerkingen over vragenlijst 
naar M. van Akkeren mailen; M. van Akkeren geeft 
feedback door aan onderzoekers en geeft terugkoppeling 
per mail; H. Jacobs bespreekt voorstel gebiedsafbakening 
met buurtraad. 

M. van Akkeren / 
leden beheeroverleg 
/ H. Jacobs 

78. 20-11-18 Tekst over gemotoriseerd vervoer delen met 
beheeroverleg. 

S. van Drunen 

79 20-11-18 Communicatie naar buurtbewoners en andere partijen  
over meldingen via het burgernet en sms alert Burgernet 
en sms-meldingen 

p.m. agenda 18 dec. 

80. 20-11-18 Terugkoppeling over overleg 4 december. GGz / Politie 

81. 20-11-18 Bespreken van oplossing voor verschoven probleem n.a.v. 
rookverbod. 

E. Romijn 

82. 20-11-18 Ontwerp parkje bij kerkhof delen. M. van Akkeren 

 
Tilburg, 22 november 2018 

   Spronk Management Support AS 


